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 بسمه تعالی 

 

 اقدامات آموزشی و اجرایی واحد فناوری 

 دوره دوم  -2دبیرستان فرزانگان 

 1401-1402سال تحصیلی 

 
 

استفاده از  آموزش و رفع مشکل دانش آموزان و دبیران در زمینه  -1

 و آزمایشگاه ها و ...  تجهیزات هوشمند کالس ها

 (1)اقدامات آموزشی 

حفظ و نگه   تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری،ارتقا سیستم ها و خرید  -2

 داری امکانات موجود و ... 

 (2)اقدامات عملی و فنی  

و   مدبرتعیین سطوح و ایجاد دسترسی کاربران ،  ورودی های سایت های -3

 کارسنج و نمرات  و ... 

 ( 3) اقدامات اجرایی
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 اقدامات آموزشی  -1

 دانش آموزان جدید الورود به دبیران و  کارسنجآموزش *

  ماه  شهریور

 

 

 ثبت و پیگیری الگوی مطالعه به مشاوران جهت  کارسنج پنل مشاوره*آموزش 

 طول سال تحصیلی در 
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 اقدامات آموزشی  -1

   به همکاران سامانه مدبر*آموزش 

 در طول سال تحصیلی 
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 اقدامات آموزشی  -1

 استفاده از تجهیزات هوشمند کالس ها  آموزش و رفع مشکل دانش آموزان و دبیران در زمینه *

  در طول سال تحصیلی
 

 
 

 اقدامات آموزشی  -1

 *آموزش برگزاری آزمون آنالین به پشتیبانان فناوری 

 تحصیلیدر طول سال  
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 عملی و فنیاقدامات  -2

 و همکاران    به روز رسانی ویندوز لپ تاپ کالس ها*

 شهریور ماه 

 

 
 

 عملی و فنیاقدامات  -2

 صوتی اتاق کنترل و میکروفون ها سیستم   و تعمیر ارتقا*

 مهرماه 
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 عملی و فنیاقدامات  -2

 افزاری جهت آپدیت سیستم ها   نرم  سخت افزاری و  خرید تجهیزات*

  یدر طول سال تحصیل 
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 عملی و فنیاقدامات  -2

 dvrخرید هارد برای دستگاه *

 مهرماه 
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 عملی و فنیاقدامات  -2

 همکاران از سیستم  ماهانه بک آپ گیری*

  در طول سال تحصیلی

 
 

 

 عملی و فنیاقدامات  -2

 سیستم همکاران  سخت افزاری  ارتقا *

  در طول سال تحصیلی
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 عملی و فنیاقدامات  -2

 *خرید تجهیزات مورد نیاز واحد فناوری  

 در طول سال تحصیلی 

 

 
 

 عملی و فنیاقدامات  -2

 اطالعاتی کبان درایورها و  آرشیو و نگه داری*

  در طول سال تحصیلی
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 عملی و فنیاقدامات  -2

 مدرسه   کالس های  آزمایشگاه ها وهوشمندسازی  پشتیبانیو آماده سازی *

 در طول سال تحصیلی 
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 عملی و فنیاقدامات  -2

 کالس های مدرسه  آزمایشگاه ها وتجهیزات و پشتیبانی  نگهداری*

 در طول سال تحصیلی 

 

 
 

 
 



12 
 

 عملی و فنیاقدامات  -2

   shareو تعیین سطوح و دسترسی های کاربران در   domain، چک و به روز رسانی سرور*

 ر طول سال تحصیلی د
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 اجرایی اقدامات  -3

       ارسال نام کاربری ورود به سایت مدرسه برای دانش آموزان *

 مهرماه 
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 اجرایی اقدامات  -3

 مدبر دانش آموزان در پرسنل و ثبت و تکمیل مشخصات *

 مهرماه 
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 اجرایی اقدامات  -3 

                   ثبت و تکمیل مشخصات دانش آموزان در سایت کارسنج*
 مهرماه      

 
 

 اجرایی اقدامات  -3

  مشخصات دبیران در سامان کارسنج  تکمیلثبت و *

 مهرماه 
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 اجرایی اقدامات  -3

 در سامانه کارسنج  و پشتیبانی آنالین وبینارهاتعریف *

 تحصیلی در طول سال  

 

 
 

 

 اجرایی اقدامات  -3

 تمامی سیستم های مدرسه   و رفع مشکل رهانرم افزا ویندوز و *به روز رسانی 

 در طول سال تحصیلی 

 

 



17 
 

 اجرایی اقدامات  -3

 در کارسنج  و خروجی لیست مادر  ماهانه های *ثبت و تنظیم کارنامه 

 در طول سال تحصیلی 

 

 
 

 اجرایی اقدامات  -3

 دانش آموزان در سامانه سیدا   و به روز رسانی بندیس*کل 

 مهرماه  
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 سایر اقدامات واحد فناوری اطلعات 

 همکاران در طول سالسخت افزاری و نرم افزاری  رفع مشکل  •

کالس های هوشمند و نصب نرم افزارهای مورد رفع مشکالت دبیران در خصوص  •

 افزارهای گوناگون آموزشیتباط با نرم رو رفع مشکل در ا نیاز آنان

 پشتیبانی از وبینار های آنالین و حضوری مدرسه  •

 ثبت نمرات و ارائه کارنامه های پایان ترم و ماهانه در کارسنج •

 کانکت پشتیبانی از سرور ادوب •

ارتباط مداوم با مسئولین کارسنج جهت به روز رسانی و تغییر در سامانه جهت  •

 آموزان استفاده بهتر دبیران و دانش 

 جهت رفع مشکل کالس ها  کانکت ارتباط مداوم با مسئولین تهران سرور ادوب •

 پشتیبانی از سیستم های مدرسه  •

تجهیز کالس های درس به سه راهی محافظ جهت آسیب نرسیدن به لپ تاپ ها   •

 و سیستم ها هنگام قطعی برق

 انجهت استفاده دبیر پشتیبانی از پروژکتورهانگهداری و  •

ات متعدد جهت هماهنگی امور و پیشبرد هر چه بهتر اهداف کادر تشکیل جلس •

 فناوری اطالعات  

 ارتباط مداوم با دبیران جهت آموزش نکات جدید و امکانات بیشتر در سامانه ها •

ارتباط با پشتیبانان شرکت های ارائه دهنده اینترنت و چک سرعت نت و رفع   •

 مشکالت احتمالی پیش آمده

 زش و پژوهش جهت اجرای اهدافهماهنگی با واحد آمو •

 در تمامی ساعات روز آمادگی و آنکال بودن  •

 پشتیبانی تمام وقت جهت برگزاری نمایشگاه مجازی پژوهش •
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 سایر اقدامات واحد فناوری اطلعات 

 

 تهیه کلیپ های مورد نیاز پژوهش و آموزش در طول سال •

 ایجاد و طراحی بنر و پوستر جهت نمایشگاه و سایر امور  •

 ارتقا و به روز رسانی نرم افزاری سیستم های سایت •

 اطمینان از صحت عملکرد سرورهای شبکه مدرسه و چک اتاق سرور و تجهیزات  •

 برای همکاران جدید shareاضافه کردن دامین و  •

 پشتیبانی و شارژ کارتریج پرینتر ها  •

 امور ارتباط با واحد فناوری ادره آموزش پرورش منطقه یک جهت انجام  •

 پاسخگویی به بخشنامه های واحد فناوری و راهنمایی واحدهای دیگر   •

 پیگیری اتصال فیبر نوری جهت افزایش سرعت اینترنت دبیرستان •

 تهیه لیست اموال و نگه داری مستمر از تجهیزات مربوط به واحد فناوری •

 مده و پیگیری از پشتیبان شبکه جهت رفع نواقص  آاعالم خرابی های پیش  •

 انجام امور مربوط در سامانه سرویس و همکاری با مسئوالن سرویس •

 شبکه و سطوح دسترسی همکاران به محتواها و عکس و فیلم   shareتنظیمات  •

 سیداکالس بندی دانش آموزان در سامانه  •

 پیامکی مدرسه و شارژ پنل  به صورت همیشگی مدبرپشتیبانی از سامانه   •

 تهیه عکس و فیلم در برنامه های مهم مدرسه •

 آرشیو عکس و فیلم  •

 نگهداری و شارژ دوربین عکاسی و فیلمبرداری  •

 نگهداری و ارائه کلیه اطالعات مدرسه بصورت یکپارچه و برخط ،حفظ •

 تهیه نسخه نهایی فایلهای کالسبندی و در یک نگاه و ارائه به همکاران  •
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 اقدامات واحد فناوری اطلعات سایر 
 

 آرشیو و بک آپ گیری سیستم های مدرسه  •

 برای سیستم های مهم مدرسه  bitdefenderخرید و راه اندازی آنتی ویروس  •

 انی نرم افزاری لپ تاپ های مدرسه به روز رس •

 به روز رسانی گروه های پیامکی •

 پشتیبانی از آزمون های آنالین   •

 روز پنج شنبهپشتیبانی کالس های پژوهش  •

 برای همکاران جهت ارسال فایل ها به اداره و پژوهش سرا  CDرایت  •

و پیگیری   مانه ها و نرم افزارهای مدرسهو ساالنه ساگیری پرداخت ماهانه پی •

 ارسال فاکتورهای رسمی 

     فناوریخرید تجهیزات مورد نیاز واحد  •

 تهیه دفتر ساالنه تربیت بدنی •

 راه اندازی ایتا برای همکاران •

 رتبه بندی و حکم دبیران امور مربوط انجام •

 

 

 
 


